TÁJÉKOZTATÓ
a hátrányos helyzetű- , halmozottan hátrányos helyzetű- és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek ellátásáról

2018. év
I. SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS
Az Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján biztosítja,
- a hátrányos helyzetű gyermek (Továbbiakban: 2H) és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (Továbbiakban: 3H)
részére ingyenesen biztosítja.
Az Önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a 2H-s és a 3H-s gyermek részére
- szülő, törvényes képviselő kérelmére
- déli meleg főétkezést
- ingyenesen biztosítja.
Az Önkormányzat a
- bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást
nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
- közoktatásban részesülők számára a nyári szünetben- legalább 43 munkanapon, legfeljebb
a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon
- az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási
szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon
köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének
megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.
Az alábbi táblázat a 2018. évi tanítási szünetek gyermekétkeztetését mutatja be.
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2018. nyári szünet bölcsőde, óvodai zárva tartása 2018.08.27-31-ig 5 munkanap

II. RSZTOP CSOMAGOSZTÁS
(Ismertető mellékelve az anyaghoz)
2018. évben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kirendeltségén
keresztül az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00002 azonosító számú projekt keretében a
- Minden hónapban a 2H, 3H-s 0-3 éves korú gyermekenként a szülő, törvényes képviselő
jogosult havonta élelmiszercsomagra - havonta általában 55-70 fő
- A nyári szünet időtartama alatt július, augusztus hónapban a 7-14 éves rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban részesülők is jogosultak élelmiszer csomag átvételre –
havonta 276 fő

